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Thực hiện Công văn số 857/SGDĐT-VP ngày 26/4/2021 của sở GD&ĐT 

Bình Định về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 

2021, Trường THPT Hoài Ân thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ như 

sau: 

1. Nghỉ lễ: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh được 

nghỉ lễ 03 ngày từ ngày 30/4 đến hết ngày 02/5/2021. 

        - Trong thời gian nghỉ Lễ, bộ phận bảo vệ duy trì trực bảo vệ theo lịch 

phân công của Hiệu trưởng.  

         - Cán bộ, giáo viên, nhân viên chú ý giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn 

giao thông, giữ gìn sức khỏe, nghiêm túc thực hiện “Thông điệp 5K” nhằm 

phòng, chống dịch COVID-19. 

        - Học sinh toàn trường chú ý giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông, phòng tránh tai nạn đuối nước; nghiêm túc thực hiện “Thông điệp 5K” 

nhằm phòng, chống dịch COVID-19, tự giác sắp xếp thời gian hợp lý để ôn tập 

kiến thức, chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ II. 

2. Treo Quốc kỳ: Bộ phận Văn phòng treo Quốc kỳ ở trụ cờ, cắm cờ 

chuối dọc hàng rào trường từ chiều ngày 29/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021. 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên treo cờ tại nhà ở từ chiều ngày 29/4/2021 đến hết 

ngày 01/5/2021. 

Hiệu trưởng trường THPT Hoài Ân đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và người lao động thực hiện nghiêm túc thông báo trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- HT, P.HT; 

- TTCM, TTVP, CĐ, ĐT; 

- Đăng website trường; 

- Lưu:VT. 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hoài Ân, ngày 26 tháng 4 năm 2021 


